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Dag Datum Tyd Vak Onderwerp 

Vrydag 6 Maart 15:00 – 16:00 Afrikaans Huistaal 
Vraestel 1: 

Taalstrukture 

 
 
 
 
 
 
 
Liewe Graad 12-leerder 

 
Hierdie boekie bevat die materiaal vir die telematiese les oor Vraestel 1, Afdeling C: Taalstrukture  
wat op 6 Maart vanaf 15:00 tot 16:00 uitgesaai word, soos in bostaande tabel uiteengesit.  Bring 
die bronmateriaal saam na die telematiese uitsending en gebruik dit ook wanneer jy vir toetse en 
eksamens voorberei.     
 
Telematiese lesse oor Afrikaans Huistaal is in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 uitgesaai en op 
DVD opgeneem.  Die DVD’s behoort by jou skool te wees of jy kan dit verkry deur EDUMEDIA by 
(021) 689 9536 te skakel.  
 
Die sukses van die projek, en ook jou eie sukses, sal afhang van hoe jy aan die onderrig deelneem 
en hoe jy tydens jou studietyd verder sal werk aan dit wat onderrig is.  
 
Alles van die beste. 
 
 
 
C. J. Banda 
Senior Kurrikulumbeplanner: Afrikaans (VOO) 
 
28 Januarie 2015 
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LEERWERK 
 

 Taalverskynsels:  

Toutologie (stapelvorme) 

 Dit is die opeenstapeling van woorde met dieselfde betekenisse. 

 Dit kom in een woord voor 

 bv. graftombe (graf = tombe); brokstuk (brok = stuk); buldoghond (dog = hond); kabeltou (kabel 

= tou); brakhond (brak = hond); kweekgras (kweek = ‘n soort gras); damwal (In Nederlands 

beteken dam = wal); mandjietjie (= dubbele verkleiningsuitgang); kinders (‘n Dubbele 

meervoudsuitgang kom voor, want in Nederlands dui –er alreeds meervoud aan en in Afrikaans 

word nog ‘n –s bygevoeg.) 

Analogie 

 Nuwe woorde en vorme ontstaan na die voorbeeld van dié wat reeds bestaan, bv.  

Na die voorbeeld van misvorm word misverstaan en mishandel geskep. 

Na die voorbeeld van gesing word verkeerdelik geverstaan, gehersien en gebelowe geskep. 

Nuutskepping (Neologisme) 

 Dit is nuwe woorde wat geskep word om name vir nuwe uitvindsels te gee, bv. 

skandeerder, laserskyf, sellulêre telefoon, tabletrekenaar, flaterwater (“Tipp-ex”); gonswoord 

(“buzz word”); rymklets/ rymkletser (“rap”/ “rapper”); krammasjien (“stapler”) 

Kontaminasie (taalbesmetting) 

 Twee woorde of uitdrukkings met min of meer dieselfde betekenis word gemeng om een woord 

te vorm. 

 bv. aanbetref ( = aangaan + betref); laterhand (= later + naderhand); afeindig (afsluit + eindig); 

verassureer (verseker + assureer); in pleks van ( = in plaas van + in die plek van); 

broodnoodsaaklik (broodnodig + noodsaaklik) 

Pleonasme (woordoortolligheid) 

 Die onnodige herhaling van woorde in ‘n sin waar die betekenis van die een woord alreeds in die 

ander woord opgesluit is. 

 bv. ‘n ronde sirkel; ‘n dooie lyk; te voet loop; ek persoonlik self; reverse agtertoe 

Volksetimologie 

 Uit onkunde of grappenderwys verander mense sommige vreemde woorde sodat dit Afrikaans 

kan klink en lyk; so word nuwe Afrikaanse woorde gevorm 

 bv. baiesukkel en kosmyniks (vir die Engelse “bicycle” en “cosmetics”); oliekolonie (vir die 

Franse “eau de cologne”) 

Leenwoorde 

 Dit is woorde wat Afrikaans aan ander tale ontleen het. 

 bv. baie, blatjang (Maleis); casanova (Italiaans); ubuntu, stokvel, lapa (Afrikatale); rugby, 

krieket (Engels); restaurant (Frans); wok (Chinees) 

Anglisisme 

 Dit is woorde/ uitdrukkings wat na die voorbeeld van Engels gevorm is terwyl daar ‘n Afrikaanse 

alternatief is. 

 bv. meer interessant i.p.v. interessanter; geniet jouself i.p.v. geniet dit; vang die grap i.p.v. snap 

die grap; dit proe lekker i.p.v. dit smaak lekker 
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 Klankverskynsels:  

Assimilasie 

 Naburige klanke beïnvloed mekaar: aanpas word aampas; hoender word hoener; anders word 

anners 

Klankverspringing (metatesis) 

 Die r-klank ruil plekke met die klinker in onbeklemtoonde lettergrepe 

 present word persent; granaat word gernaat; materiaal word teremiaal; turksvy word struksvy 

Klankweglating 

 Klanke word voor, in die middel of agteraan ‘n woord weggelaat 

 lekker word lekke; woordvoerder word woordvoeder; apoteek word apteek; kom word ko 

Klanktoevoeging 

 Klanke word voor, in die middel of agteraan ‘n woord gevoeg: begin word begint;  

Nasalering (en vokalisering) 

 Die vokaal word soos ‘n neusklank en die neusklank soos ‘n vokaal uitgespreek, bv. wens; ons 

Ontronding: 

 By die uitspraak is die lippe nie gerond nie: skeer i.p.v. skeur 

Oorronding 

 By die uitspraak is die lippe te veel gerond: teuspoed i.p.v. teëspoed; mô i.p.v. ma 

Palatalisasie 

 ‘n Klank word anders uitgespreek; gelyk gemaak aan ‘n ander klank: 

 geel word gjeel; kerk word kjerk; bietjie word biechie; kindjie word kinchie; kind word kjind; 

gee word sjee; meisietjie word meisiecjie 

Vokaalreduksie (vokaalverswakking) 

 Die vokaal in ‘n onbeklemtoonde lettergreep word tot ‘n neutrale vokaal [ə] verswak: 

patat word petat; rusie word resie; portret word pertret;  

 Soms word lang vokale kort uitgespreek: laat word lat 

 
 
Betekenisleer 

 
 
Woordvorming (Morfologie) 

 Afleiding: stam + pre en/ of post {bv. be (pre)+ man (stam)} 

 Samestelling: 2 of meer stamme (bv. handdoek; lewenskets (lewe + skets).  Wees versigtig vir 

spelling!  ns. = verbindingsklank en nie ’n morfeem nie 

 Samestellende afleiding: 2 of meer stamme + pre en/ of post (bv. beplanningsvergadering = 

be+plan+ing+s+vergader+ing; s =  verbindingsklank) 
 

 

 

 

 

Homonieme Homofone Paronieme (stamverwante 
woorde) 

 Spelling en uitspraak 
dieselfde 

 Uitspraak (klank) dieselfde 
 

 Stam dieselfde 
 

 Betekenis verskil  Spelling en betekenis verskil 
 

 Spelling en betekenis verskil 
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SINSTRUKTURE 

Verkleining van woorde wat op –ng eindig 
 Eenlettergrepige woorde soos ring, ding, kring: kry –etjie (ringetjie, dingetjie, kringetjie) 

 Meerlettergrepige woorde soos koning, piesang, vergadering:  

 Onthou sin: Koning trap gogga dood.  (Die K is magtiger as die g) 

 Trek g deur; skryf k in plek daarvan neer. 

 Voeg –ie agteraan.  

 Dus:  koning; konink; koninkie 

                  piesang;piesank; piesankie 

                   vergadering; vergaderink; vergaderinkie 

 

Voornaamwoord  
 9 soorte: B P Bou Alle Onderdele Oorsee Waar Werkers Vinnig (is). 

 Aanwysende v.nwe. (Tesame met lidwoorde word dit ook determineerders genoem), bv.: hierdie, 

daardie, sulke, dié        

 Betreklike v.nwe.: wat, waarmee, waardeur, met wie, van wie 

o Gebruik altyd die voornaamwoord WAT as dit op mense, diere of dinge  

betrekking het, bv.  Die man WAT daar loop, is siek. 

 Die stoele WAT daar staan, is stukkend. 

o WIE kan slegs saam met ‘n voorsetsel gebruik word of in ‘n vraag en dan verwys dit 

altyd na mense bv. 

 Die man met WIE ek praat, is my oom. 

 Die persoon op WIE hy vertrou, is nou weg. 

 WIE het die werk gedoen? 

o Ander voorbeelde: 

 Die muur Waaroor hy spring, is hoog. 

 Die potlood Waarmee hy skryf, is stomp.  

 Die boek Waardeur hy blaai, is stukkend. 
 

 Byvoeglike naamwoord (b.nw.):  

o Intensiewe vorme 
 Wanneer ons ‘n woord in sy ergste graad skryf, word dit die intensiewe vorm genoem.  Dink 

aan die Intensiewe Sorgeenheid (Engels: ICU) in ‘n hospitaal.  

 Moenie met trappe van vergelyking nie verwar! 

 Onthou: Ons skryf hierdie vorm altyd vas, behalwe in die geval van wawyd oop en  

nugter wakker.   
 Skryf jou antwoord só neer dat die nasiener nie moet twyfel of dit los of vas is nie. 

 Voorbeelde: doodhonger; doodbang; wondermooi/ prentjiemooi; hemelhoog; plankdun; 

rietskraal; windskeef; broodnodig; propvol; stampvol; dolgelukkig 

 Oppas vir verboë vorm, bv. ‘n hemelhoë boom 
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o Trappe van vergelyking 

                                                                                 Oortreffend 

 

 

 

 

Oortreffend 

 

 

 

 

                         Vergrotend 

(die) hoogste 

(die) fluksste (dubbel -s) 

(die) bekendste 

mees bekende 

mees afgeleë 

 

Stellend 

hoër (verbuiging) 

flukser (een -s) 

bekender 

meer bekende 

meer afgeleë 

          hoog 

             fluks 

                bekend 

                bekende 

           afgeleë 

Onthou: In die meeste gevalle: 

Vergrotend = woord + er 

     Oortreffend = woord + ste 

 Woorde op e-uitgang kry meer en mees (bv. verleë – meer verleë – mees verleë) 

 Gee net die antwoord; die eerste een word nagesien 

 Jy moet die antwoorde korrek spel bv. woesste; skramsste; skaarsste 

 Dubbele trappe van vergelyking (mees interessantste, meer bekender) is verkeerd.  

 

Onreëlmatige trappe van vergelyking: 

Stellend Vergrotend Oortreffend 

graag liewer  (die) graagste 

bietjie/weinig minder die minste 

kwaad kwater die kwaadste 

bekaf meer bekaf die bekafste 

 

 Werkwoorde (wwe.): 

 Selfstandige werkwoorde, koppelwerkwoorde en hulpwerkwoorde 

 Selfstandige werkwoorde:  

 Ook hoofwerkwoorde genoem 

 Kan alleen die gesegde vorm (die handeling aandui), bv. Ons eet appels. 

 Koppelwerkwoorde: 

 Kan nie selfstandig bestaan nie; word aan s.nw. of b.nw.  gekoppel, bv.  

o Sy word ‘n dokter (koppelww + s.nw.) en  

o Hy lyk fiks (koppelww. + b.nw.) 

 Die volgende woorde word dikwels as koppelwwe. gebruik: is, was, wees,  

word, lyk, blyk, bly, skyn, klink, heet, voorkom, voel. 
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 Hulpwerkwoorde:  

 Ook medewerkwoorde genoem 

 Tree op met ‘n ander werkwoorddeel, bv. 

o Ons het appels geëet. 

o Ek sal dit doen. 

o Die appel is geëet. 

 
o Skeibare en onskeibare werkwoorde (deeltjiewerkwoorde) 

 Sommige wwe. bestaan uit meer as een deel, bv. weggee = weg + gee. 

 Dit word deeltjiewerkwoorde genoem 

 Sommige dele kan van mekaar geskei word; dit word skeibare werkwoorde genoem, bv. oorlaai, 

ondergaan, oorweeg. 

 Indien die dele nie van mekaar geskei kan word nie, word dit onskeibare werkwoorde genoem, 

bv, onderskat, aanvaar, agtervolg, deursoek, oorleef 

 Om te toets of ‘n werkwoord skeibaar gebruik kan word, kan jy -ge- tussen die twee dele plaas 

en kyk of die woord dan nog sinvol gebruik kan word, bv. oorgeleef (Die woord kan nie sinvol 

gebruik word nie.) 

 

Deelwoorde 
 Twee soorte: voltooide (verlede) en onvoltooide (teenwoordige) 
 Onvoltooide: -end/-ende (bv. brandend/ brandende) 
 Voltooide: -te/-de (bv. gekapte hout; verbrande hout) 
 Sterk voltooid: verander klinker, bv. giet: gegote yster; buig: geboë hoofde 

 

 

 Bywoorde: 

 Benewens die werkwoord (handeling), beskryf die bywoord beskryf ook enige woordsoort, 

behalwe die selfstandige naamwoord en die voornaamwoord. 

 Let op hoe die onderstaande sin elke keer met ‘n bywoord uitgebrei word: 

Die seun hardloop. 

Die seun hardloop vinnig. Hoe? – Manier/Wyse 

Die seun hardloop vinnig huis toe/in die straat.   Waarheen/Waar? – Plek 

Die seun hardloop vanmiddag vinnig huis toe.  Wanneer? – Tyd 

Die seun hardloop veiligheidsonthalwe vinnig huis toe.  Waarom? – Rede 

Die seun hardloop sekerlik môre. Modaliteit 

 
o Bywoord van modaliteit  

 Voorbeelde: beslis, miskien, moontlik, dalk, straks, stellig, waarskynlik, seker, glo, 

geensins, inderdaad, beslis, werklik, net, mos 

 Dit druk die werklikheid al dan nie uit van wat in ‘n sin beweer word. 

 Dit druk die spreker se houding of waardering uit. 

 Dit dui sekerheid, onsekerheid of twyfel aan. 
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Voegwoorde: Verbind woorde / sinne met mekaar 

 Hy staan vroeg op, dog sy broer slaap laat. (Let op die komma voor en die normale woordorde ná 

die voegwoord)   [Sinne: Hy staan vroeg op. Sy broer slaap laat.] 

 Hy is nie slim nie; tog presteer hy baie goed. (Let op die kommapunt voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Hy is nie slim nie.  Hy presteer baie goed.] 

 Sy kan nie optree nie, aangesien sy met vakansie is. ((Let op die komma voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord)   

[Sinne: Sy kan nie optree nie. Sy is met vakansie.] 

 Ek gaan dit nie doen nie, tensy jy my help. (Let op die komma voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord. Let ook op dat die eerste deel van die sin negatiefis en die 

tweede deel positief. tensy = behalwe as) [Sinne: Ek gaan dit nie doen nie. Jy help my.] 

 Jy moet jou werk leer, tensy jy nie wil slaag nie. (Let op dat die eerste deel van die sin 

positief is en die tweede deel negatief/ ontkennend.)   

[Sinne: Jy moet jou werk leer. Jy wil nie slaag nie.] 

 Hy is nie siek nie; inteendeel, hy is perdfris. (Let op die kommapunt voor en die komma ná asook 

die normale woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Hy is nie siek nie.  Hy is perdfris.] 

 Hy was siek; nogtans het hy gespeel. (Let op die kommapunt voor en die omgekeerde woordorde 

ná die voegwoord)   [Sinne: Hy was siek.  Hy het gespeel.] 

 Sy motor het gebreek; derhalwe kon hy nie die funksie bywoon nie. (Let op die kommapunt voor 

en die omgekeerde woordorde ná die voegwoord) 

  [Sinne: Sy motor het gebreek.  Hy kon nie die funksie bywoon nie.] 

 Hy is voor op die wa; sy broer, daarenteen, is baie beskeie.(Let op die plasing van die     

leestekens en die woordorde)  [Sinne: Hy is voor op die wa.  Sy broer is baie beskeie.] 

 Sy het niks oor die toets gesê nie; trouens sy wil nie daaroor praat nie. (Let op die kommapunt 

voor en die normale woordorde ná die voegwoord) 

  [Sinne: Sy het niks oor die toets gesê nie.  Sy wil nie daaroor praat nie.] 

 Dit het gereën; gevolglik kon ons nie buite speel nie.   

 [Sinne: Dit het gereën.  Ons kon nie buite speel nie.] 
 

 

 Bou van ’n enkelvoudige sin (onderwerp, gesegde, voorwerp, byvoeglike en 

bywoordelike bepalings): 

o Gesegde: Dit dui die handeling in die sin aan en kan uit 'n hoofwerkwoord of 'n 

hoofwerkwoord+hulpwerkwoord bestaan. 

o Onderwerp:  Dit is die iemand of iets wat die handeling laat plaasvind. Dit kan bestaan uit 'n 

selfstandige naamwoord (+lidwoord) of voornaamwoord. 

o Voorwerp: Dit dui die saak aan wat die handeling direk of indirek ondergaan. 

o Bepalings: Bepalings bevat nie gesegdes nie en is woorde of frases wat die gesegde, onderwerp 

en voorwerp uitbrei. Die byvoeglike bepaling brei die onderwerp of voorwerp uit terwyl die 

bywoordelike bepaling die gesegde uitbrei.   

Wenk: As jy gevra word om ‘n sin met ‘n byvoeglike bepaling uit te brei, begin deur die  

woord “met” onmiddellik na die onderwerp of voorwerp te skryf, byvoorbeeld 

Die man lees ‘n boek.                Die man met die groen trui lees ‘n boek. 

o Bywoordelike bepalings kan tyd, plek, rede, wyse (manier) of modaliteit aandui. 
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 Saamgestelde sinne (hoofsinne en bysinne):  

 Byvoeglike bysin: Dit brei die onderwerp of voorwerp van die hoofsin uit, bv. Die  

man wat daar loop, is my oom. (Wenk:  As jy gevra word om ‘n sin met ‘n byvoeglike bysin 

uit te brei, begin met die woord “wat”, bv. Die man wat die groen trui dra, lees ‘n boek. 

 Bywoordelike bysin:  

Dit het betrekking op die gesegde van die hoofsin, bv. Sy bak koek omdat sy dit geniet. Die 

bywoordelike bysin van modaliteit is anders as dié van manier, plek, tyd en rede omdat dit 

nie net na die gesegde verwys nie, maar na die hele sin. bv. Dit sou beter gesmaak het as ek 

nie so trommeldik geëet was nie. 

 Gesegdesin:  

As die hoofsin se gesegde 'n koppelwerkwoord is, is die bysin wat daarna volg 'n gesegdesin, 

bv. Dit lyk of hy die skelm is. (lyk = koppelwerkwoord) 

 Onderwerpsin: Dit is 'n bysin wat in sy geheel as onderwerp van die hoofsin optree,  

bv. Wat jy doen, is nie altyd reg nie.  

 

As DIT die onderwerp van die hoofsin is en die bysin kan in die plek van DIT gelees  

word, is die bysin ook 'n onderwerpsin, bv.  

Dit is onwaarskynlik dat hulle sal kom.                                                                        

                                                              

           Onderwerp                        Onderwerpsin 

 Voorwerpsin:  

Die bysin tree dus as voorwerp van die sin op, bv. Hy dink hy sal slaag. Wanneer 'n vraag met 

WAT van die hoofsin gevorm word en die bysin is 'n antwoord op die vraag, is die bysin 'n 

voorwerpsin, bv. Hy dink WAT?             Hy dink hy sal slaag.       

                            Hoofsin                        Voorwerpsin 

 Direkte en indirekte rede 

 Behou die tydsvorm voor die direkte rede 

 Sit die voegwoord “dat” by (opsioneel) 

 Laat die dubbelpunt weg 

 Laat die aanhalingstekens weg 

 Verander die woorde wat moet verander bv. voornaamwoorde en bywoorde 

 Voorbeelde: 

 Sin 1:  “Ek hoop hierdie sal ‘n lig in die donker wees,” het die pous gesê. 

Die pous het gesê hy hoop daardie/hierdie sal ‘n lig in die donker wees. 

 Sin 2:  Die erkende skrywer het gesê: “Ek sal vandag vir my ‘n verafgeleë  

woning kry.”             Die erkende skrywer het gesê dat hy daardie dag vir hom ‘n 

verafgeleë woning sal kry.  OF   Die erkende skrywer het gesê hy sal daardie 

dag vir hom ‘n verafgeleë woning kry. 

 

 Lydende en bedrywende vorm (aktief en passief) 

 By die lydende vorm (passief) en bedrywende vorm (aktief) ruil die onderwerp en voorwerp 

posisies in die sin, bv.  

Ek eet ‘n appel. (bedrywend)             'n Appel word (deur my) geëet. (lydend) 
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 Let op die omskakeling van veral die gesegdes: 

                                 Bedrywende vorm                   Lydende vorm 

Teenwoordige tyd: Ek eet 'n appel.              'n Appel word (deur my) geëet. 

Vertede tyd:                 Ek het 'n appel geëet.     ‘n Appel is (deur my) geëet. 

Toekomende tyd:          Ek sal 'n appel eet.         ‘n Appel sal (deur my) geëet word. 

Onthou:    

 Bedrywend: volgorde = Onderwerp – Voorwerp (OV);  

(Die Bedrywende vorm (aktief) begin met die onderwerp van die sin.) 

 Lydend: volgorde = Voorwerp – Onderwerp (VO) 

(Die Lydende vorm (passief) begin met die voorwerp van die sin.) 

 Die sin se betekenis en tyd moet dieselfde bly. 

 Voorwerp en onderwerp ruil posisies 

 Indien jy ‘n sin wat in die verlede tyd staan in die lydende vorm moet skryf, moet jy 

die werkwoord is gebruik (Onthou die sin: Is jou vis!) 

 Indien die sin nie ‘n onderwerp bevat nie, word die woord “hulle” as onderwerp 

gebruik. 

 
Ontkennende vorm 

 In Afrikaans gebruik ons die dubbele negatief, bv. Ek gaan nie nou slaap nie.  

Die woorde geen, g'n, nooit, niks, niemand, nêrens en geeneen kry ook ‘n 

nie aan die einde van die sin, bv. Niemand kom by ons kuier nie.  

 Onthou: As jy ‘n vraagsin in die ontkennende vorm moet skryf, moet jou antwoord 

ook ’n vraagsin wees.  

Die sin:  Het jy al ooit so iets gesien?  

word in die ontkennende vorm:  Het jy nog nooit so iets gesien nie? 

     Leer die volgende veranderinge: 

al/ reeds   -  nog nie 

ooit    -  nooit 

al ooit   -  nog nooit nie 

iemand   -  niemand 

êrens   -  nêrens 

altyd   -  nie altyd nie OF nooit nie 

    nog/steeds  -  nie meer nie 

òf...òf  -  nòg... nòg 

alles   - niks nie/ nie alles… nie 

almal/iemand  - niemand nie/ nie almal … nie 

al iets  -  nog niks nie 

 

BELANGRIK: Moenie nie saam met werkwoorde soos belet, keer, voorkom, verbied, verhinder 
en verhoed gebruik nie, bv.  Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die 

wind die dak afruk.  

 

[VERKEERD: Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die dak nie 

afruk nie. ×      EN Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die 

dak afruk nie. ×] 
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Sinswyse 

Onbepaalde wyse (Infinitief) 

 Dit is die vorm van die selfstandige werkwoord wat nie altyd spesifiek aandui dat die handeling 

deur iets of iemand verrig word nie. Die infinitief word gewoonlik na te of om te gebruik, bv. 

 Dis lekker om te swem. 

 Jy hoef nie te kom nie. 

 (Om te) Slaap is noodsaaklik vir goeie gesondheid. 

Gebiedende wyse  

 Die handeling word as 'n bevel, verlange, bede of versoek voorgestel, bv. 

 Was die hond! 

 Laat my asseblief gaan! 

Aantonende / aanwysende wyse  

 Dit stel 'n handeling as werklikheid voor in die hede, verlede en toekoms, bv. 

 Ek eet 'n peer.   OF  ,n Peer word geëet. 

 Ek het 'n peer geëet.  OF 'n Peer is geëet. 

 Ek sal 'n peer eet.  OF 'n Peer sal geëet word. 

Aanvoegende / toevoegende wyse  

 Die handeling is nie 'n werklikheid nie, maar ‘n moontlikheid, waarskynlikheid of wenslikheid, 

bv. 

 Hy mag dalk die werkstuk voltooi. 

 Hy sal seker nog die werkstuk voltooi. 

 Mag jou poging suksesvol wees! 

 As ek 'n miljoen rand wen... 

 Was ek maar ‘n miljoenêr ... 

Vraende wyse  

Dit word deur ‘n vraagsin aangedui, bv. 

 Waarom lag jy? 

 Sal julle die werk doen? 
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OEFENINGE 

OEFENING 1 

Vrou gee wapen een kyk, pot kaper met vuis 
 

1.  PORT ELIZABETH. – ’n Vrou met deeglike kennis van vuurwapens het ’n kaper sy 
moses laat teëkom. 

 
2.  Me. Tertia le Roux het gisteroggend omstreeks 10:30 geld by ’n OTM in Rinkstraat in 

Sentraal getrek toe sy ’n (dink) man sien aankom. 
 
3.  Sy het skaars die deur van haar motor toegemaak toe sy in die loop van ’n rewolwer 

vaskyk en daar op haar geskreeu word: “Get out! Get out!”  
 
4.  “Ek het na die rewolwer gekyk en besef dis nie gelaai nie en hom met die vuis 

gepot,” het ’n gespanne Le Roux ná die voorval aan Die Burger vertel. 
 
5.  ’n Motorwag met ’n pepersproeikannetjie het nader gehardloop en gas in die kajuit 

van die bakkie gespuit. Dit was net voordat die polisie, wat toevallig in die omgewing 
was, daar opgedaag het. 

 
6.  Die kaper het toe besluit om die …  te kies en is deur die polisie agternagesit. Nadat 

hy die leë rewolwer op hulle gerig het, het hy nog twee motors probeer kaap. 
 
7.  Toe die man uiteindelik deur die polisie vasgetrek is, is vasgestel die vuurwapen is in 

November in ’n huisbraak gesteel. Die man sal môre in die plaaslike landdroshof 
verskyn weens poging … gewapende roof en die besit van ’n ongelisensieërde 
vuurwapen.  

 
8.  Die dapper Le Roux het gesê: “Ek het gister weer besef dat ons Baaise mense vir 

mekaar omgee.”  
[Aangepas uit Die Burger-Oos 15 Mei 2006] 

 

 
4.1  Gee ‘n sinoniem vir pot in die opskrif?  (1) 
4.2 Die woord pot word in die opskrif as werkwoord gebruik.  Maak ‘n ander  
 sin waar jy die woord as ‘n selfstandige naamwoord gebruik.  (1) 
4.3   Brei die onderstreepte bepaling uit tot ‘n byvoeglike bysin: 

 
’n Vrou met deeglike kennis van vuurwapens het ’n kaper sy moses  
laat teëkom.   (1) 

4.4   Vorm ‘n byvoeglike naamwoord van dink wat korrek in paragraaf 2  
sal pas: ‘n (dink) man  (1) 

4.5  Watter klankverskynsel kan by die uitspeek van die woord deur (paragraaf 3)  
voorkom?  (1) 

4.6  Gee die meervoudsvorm van vuis in paragraaf 4.  (1) 
4.7   Voltooi die idiomatiese uitdrukking wat beteken “om weg te hardloop”: 

Die kaper het toe besluit om die …  te kies.  (1) 
4.8 Skryf die voorsetsel neer wat in paragraaf 7 ontbreek.  (1) 
4.9 Die woord ongelisensieërde (paragraaf 7) is verkeerd gespel.   

Skryf die woord korrek neer.  (1) 
4.10 Gee ‘n antoniem vir dapper in paragraaf 8.  (1) 

 
   [10] 
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OEFENING 2 (NOVEMBER 2014 – VRAAG 5) 

 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

E vir eietydse eiegoed 

’n Paar nuwe gunstelinggeregte het in die onlangse 
verlede die toets van proe en tyd deurstaan en die 

Suid-Afrikaanse kosskat 5.1 (verreik/verryk). 
 
Eietydse eiegoed sou ’n mens hierdie eetgoed kon noem. Dit kan as nuwe 
Suid-Afrikaanse geregte beskou word: Ouma Beskuit, Mrs. Ball’s-blatjang, 
Peppermint Crisp-tert ... 
 
Sedert Jan van Riebeeck se vestiging van ’n verversingspos aan die Kaap die 
Goeie Hoop het die verskillende volkere se mense wat hier kom woon het, hul 
lekkernye na die Suid-Afrikaanse tafel toe gebring. Hieronder tel tradisionele 
geregte wat mettertyd hul ereplek in ons 5.3 (resep+skat) ingeneem het. 
 
’n Paar voorbeelde hiervan is bobotie wat waarskynlik oor honderde jare 
ontwikkel het uit ’n stokou Romeinse gereg, en bredies met name soos 
hutspot. In Suid-Afrika is bobotie ’n tradisionele Maleisiese gereg. Ons 
souskluitjies het waarskynlik na aanleiding van Duitse kluitjies ontstaan, 
koeksisters het ’n lang pad gekom van die vyftiende-eeuse Italiaanse crespelli 
(deeg wat in diepvet gebak is) en toe in Holland krullers was voordat dit hier 
koeksisters geword het! 
 
Trou aan die aard van ’n lewendige kultuur, het ’n paar lekkernye die afgelope paar 
5.5 (tydperke van tien jaar) die lig gesien, en sonder slag of stoot Suid-Afrika se 
kosgunstelinge geword. 
 
Laat die fokus eers val op Peppermint Crisp-tert: dit staan soos ’n paal 
5.6 ... water dat dit die verleidelikste sonde op aarde – wat kos aanbetref – is! 
 
Turkse lekkers is legendaries; Switserse sjokolade laat die meeste mense 
swymel, maar Peppermint Crisp-tert sal hierdie wêreld bekende lekkernye 
nog op hulle neuse laat kyk! 
 
Moenie die nederige Peppermint Crisp-tert nie op sy baadjie takseer nie, want dié 
gesogte lekkerny gaan Suid-Afrika nog sonder ’n eiervormige rugbybal of ronde 
sokkerbal roem laat verwerf! Nederige sjokolade, tennisbeskuitjies, room en 
kondensmelk haak vir ons die knoop deur! 
 

[Aangepas uit taalgenoot, Julie/Augustus 2009] 

 

5.1  Voltooi die subopskrif deur die korrekte woord neer te skryf.  (1) 

 Afdeling: Betekenisleer 

 Leerwerk: Homofone 

 Antwoord: 

5.2  Hoe sluit die herkoms van die onderstreepte woorde in paragraaf 1 en 

 paragraaf 3 by mekaar aan?  (1) 

 Afdeling: Woordeskatuitbreiding 

 Leerwerk: Erfgoed, eiegoed, leengoed 

 Antwoord: 
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5.3   Lei die korrekte vorm van die onderstreepte woorde in paragraaf 2 af.  (1) 

 Afdeling: Morfologie 

 Leerwerk: Afleiding, samestelling, samestellende afleiding 

  Antwoord: 

5.4  Skryf die besitlike voornaamwoord wat in paragraaf 3 gebruik word,  

 neer. (1) 

 Afdeling: Woordsoorte 

 Leerwerk: Voornaamwoorde 

 Antwoord: 

5.5  Vervang die onderstreepte woorde in paragraaf 4 met EEN woord wat  

  in die sin pas.  (1) 

 Afdeling: Betekenisleer 

 Leerwerk: Een woord vir omskrywing 

 Ander voorbeelde: 

 Antwoord: 

5.6   Skryf die ontbrekende voorsetsel in paragraaf 5 neer.  (1) 

 Afdeling: Woordsoorte 

 Leerwerk: voorsetsels 

  Antwoord: 

5.7  Watter taalverskynsel kom in paragraaf 5 voor?  (1) 

 Afdeling: Woordeskatuitbreiding 

 Leerwerk: Taalverskynsels 

 Antwoord: 

5.8  Herlees paragraaf 6 en skryf die woord wat verkeerd gespel is, neer.  (1) 

 Afdeling: Spelling/ intensiewe vorme 

 Onthou:  

  Antwoord: 

5.9    Wat is die basis van die woord gesogte in paragraaf 7?  (1) 

 Afdeling: Morfologie 

 Leerwerk: basis / stam / sentrale morfeem, premorfeem, postmorfeem, kern,  

     bepaler 

  Antwoord: 

5.10   Skryf die laaste sin van die teks in die lydende vorm oor.  (1) 

 Afdeling: Sinsleer 

 Leerwerk: Lydende en bedrywende vorm 

 Antwoord: 

        [10] 

 

OEFENING 3 

Leeus pas vier gewonde renosters op 

 

1. Dit was die tweede keer dat ’n stroper se koëel Escape se lyf deurboor het. 

 

2. Twee jaar gelede het die vyfjarige renostervers die dood gefnuik. Verlede week is sy in 

die skouer getref.  

 

3. Nou word sy, haar ma, Precious, en twee bulle, Swagman en Premier, deur die leeus 

van die Elandela-private natuurreservaat en lodge naby Hoedspruit opgepas. 
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4. Die vier renosters is verlede week Donderdag deur stropers geskiet.  Die stropers het 

vermoedelik gevlug nadat iets hulle gesteur het. 

 

5. Daardie middag het die lodge-bestuurder, Carina Blofield, al opgemerk een van die diere 

is gewond. En twee van die renosters, wat gewoonlik ’n intieme en sosiale groepie is, 

was weg. 

 

6. “Ons monitor ons renosters twee maal per dag. Ons het dr. Peter Rogers, ’n wildveearts, 

en Benjamin Osmers, ’n helikoptervlieënier, gebel om met ’n reddingsoperasie te kom 

help. 

 

7. Yvonne Gioia, mede-eienaar van die reservaat, en haar man, Rocco, het die renosters 

vir hul eie veiligheid na die leeus se area verskuif. 

 

8. “Die kans was 100% dat die stropers sou terugkom. Die leeus sou die renosters moes 

oppas,” het Yvonne verduidelik. 

 

9. Gister is die tweede deel van die renoster-reddingsoperasie uitgevoer. 

 

10.  Rogers het drie van die diere vanuit die helikopter met verdowingspyle geskiet en Janelle 

Genis, veearts-assistent, het telkens ’n kombers oor die verdoofde dier se oë gegooi. 

 

11. Rogers en Genis het vinnig bloed getrek, die temperatuur geneem en die wond tot diep 

binne-in ontsmet en antibiotikum toegedien. 

 

12. Volgens Rogers was Escape se wonde die ergste. 
 

             [Aangepas uit: Beeld, 17 Mei 2013] 

3.1 Identifiseer die woord wat in paragraaf 1 verkeerd gespel is en skryf dié woord korrek 
oor.            (1) 

3.2 Gee ‘n sinoniem vir gefnuik (paragraaf 2).           (1) 
3.3 Skryf die onderstaande sin in die bedrywende vorm (aktief): 
 Die vier renosters is verlede week Donderdag deur stropers geskiet.     (1) 
 
3.4 Skryf in die ontkennende vorm:  
 Daardie middag het die lodge-bestuurder, Carina Blofield, al opgemerk een van die  

diere is gewond.          (1) 
3.5             Skryf in die indirekte rede: 
                 “Ons monitor ons renosters twee maal per dag,” het Blofield gesê. (1) 
3.6 Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter (A, B, C of D) langs die 

vraagnommer neer: 
 Die woord reddingsoperasie (paragraaf 6) is gevorm deur middel van ... 

A. samestellende afleiding 
B. samestelling 
C. afleiding 
D. metamorfeem                    (1) 

3.7 Skryf ‘n bywoordelike bepaling uit paragraaf 7 neer. (1) 
3.8 Gee die intensiewe vorm van vinnig (paragraaf 11). (1) 
3.9 Gee die betekenis van die premorfeem ont- in ontsmet (paragraaf 11). (1) 
3.10 Verbind die onderstaande twee sinne deur die voegwoord gevolglik te gebruik.    
 Sinne:  
   Die kans was 100% dat die stropers sou terugkom. Die leeus sou die renosters  
 moes oppas. (1) 
 


